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Sådan laver du en 
tidlig test for

Med OsteoTest | home fra osteolabs får du den højeste præcision, hvad angår tidlig 
opsporing af osteoporose.
Denne verdensnyhed er udviklet i samarbejde med Universitetshospitalet Slesvig-
Holsten og er et gennembrud inden for osteoporoseforskningen.
 
Testen er lige så enkel som den er præcis: Du skal blot tage en urinprøve og sende 
den til vores laboratorium. Dér vil din prøve blive testet og evalueret grundigt, og 
du vil modtage dit testresultat ca. 14 dage efter at prøven ankommer til laborato-
riet. En detaljeret trin-for-trin vejledning om, hvordan testen udføres, finder du på 
bagsiden.

Hvis du har spørgsmål til testen eller ønsker yderligere oplysninger, så tøv ikke med 
at kontakte os personligt på 0049 431 – 990 730. Du kan også skrive en e-mail til os 
på: info@osteolabs.de

Marion Meinen, kunderådgiver

Tak fordi du valgte osteolabs!

osteolabs GmbH • Wischhofstr. 1-3,  
Bygning 1 • 24148 Kiel, Tyskland

Læs venligst vejledningen grundigt igennem, inden du starter.

OsteoTest I home er en in vitro-test til tidlig opsporing af osteoporose og kan desu-
den også bruges ledsagende under behandlingen. Sammensætningen af calcium-
isotoperne bestemmes vha. massespektrometri.

Er dit testkit komplet? 
Tjek venligst først, om dit testkit er komplet. Det skal indeholde:
• 1 selvoplysningsskema
• 1 urinbæger
• 1 beskyttelsesbeholder med gult låg
• 1 grøn Urin-Monovette (Bemærk: Urin-Monovette befinder sig i den gule  
  beskyttelsesbeholder)
• 1 forsendelseskuvert

Hvis dit testsæt er ufuldstændigt, eller hvis du har problemer med at håndtere det, 
skal du kontakte os med det samme.

For at OsteoTest | home kan give et pålideligt resultat, er det nødvendigt at tage en 
morgenurinprøve lige efter at man er stået op.
Vigtig: Urinprøven (midtstråleurin) skal tages om morgenen efter at man er stået 
op og i fastende tilstand, dvs. uden forudgående fødeindtagelse (morgenmad). 
Midtstråleurin er en urinprøve, der er opsamlet fra urinstrålen i den midterste fase af 
vandladningen og altså ikke i begyndelsen af vandladningen.

Prøverne skal så vidt muligt sendes fra mandag til torsdag, så laboratoriet kan 
behandle dem hurtigt.

En fuldstændig vejledning til prøvetagning finder du på bagsiden.

Advarsler
• Anvend ikke magt til at åbne Urin-Monovetten (beholderen med grøn hætte), da den  
  indeholder borsyre som stabilisator (er ætsende).
•  I det meget usandsynlige tilfælde, at du skulle komme i kontakt med borsyren eller 

en urinprøve fra en Monovette, skal du straks skylle det pågældende hudområde med 
rindende vand og sæbe i et par minutter. 

• Brug ikke testkittet efter udløbsdatoen. 
• Må ikke anvendes, hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion.

Heike Henkel, olympisk mester
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Vejledning til gennemførelse af testen
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Brug venligst udelukkende det 
medfølgende urinbæger til at opsamle 
urinen. Hold bægeret med fingrene og 
tryk det lidt sammen. Dette vil øge 
bægerets diameter.

Tag den grønne beholder (Urin-
Monovette) ud af den gule 
beskyttelsesbeholder. Fjern hætten 
fra spidsen (af Monovetten), og læg 
den til side.

Sænk sugespidsen ned i beholderen og 
og sug urinen op i Urin-Monovetten til 
stoplinjen.

Udfyld og underskrive 
det vedlagte 
selvoplysningsskema.

Læg urinprøven ind i 
beskyttelsesbeholderen 
og luk den.

Læg beholderen i den 
vedlagte returkuvert og 
send den ind.

    Vigtig:

Brug venligst den første 
morgenurin, før du 
spiser morgenmad.
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Knæk stempelstangen af og og 
bortskaf den. Sæt hætten på igen.

Hold urinmonovetten lodret, og træk 
stempelstangen så langt ned, som den 
kan komme.

Blandes godt og grundigt (ved drejning 
over hovedet ca. 5 gange). Må ikke 
rystes!

Det videre forløb: 
Din prøve vil blive testet og analyseret grundigt i vores laboratorium. Der vil normalt 
gå ca. 14 dage efter at prøven ankommer til laboratoriet, før du på en sikker og 
diskret måde vil modtage dit testresultat med posten eller kan få adgang til det 
online.

Har du tænkt på alt?
       Selvoplysningsskema

Urinprøve i  
beskyttelsesbeholderen
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